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1. Inleiding 

In dit document wordt een overzicht gegeven van de werking, voorbeelden en de voor- en 
nadelen van de geselecteerde beleidsinstrumenten en de private initiatieven om het 
landbouwinkomen te verhogen, minder variabel of gelijker verdeeld te maken. 

In het eerste deel komen de beleidsinstrumenten aan bod, daarna de private initiatieven. 

2. Contracyclische inkomenssteun 

Type instrument: Privaat ☐ Niche ☐ GLB ☐ Buiten Vlaanderen ☒ 

Organisator: Privaat ☐ Publiek ☒ Privaat/publiek ☐ 

2.1 Hoe werkt het instrument? 

De contracyclische inkomenssteun is een instrument dat in de Verenigde Staten toegepast 
werd vanaf 2002. De Farm Bill van 1985, 1990 en 1996 omvatten vooral een verschuiving van 
prijssteun naar inkomenssteun onder de vorm van directe betalingen. Deze verschuiving 
verliep gelijkaardig aan een trend die zich ook voordeed in het Europese GLB als gevolg van 
de WTO overeenkomst in 1994. In de Farm Bill van 2002 veranderde die trend door de prijs 
opnieuw te betrekken in de berekening van de steun voor de landbouw. 

Het verschil tussen een directe betaling en contracyclische inkomenssteun is dat het niveau 
van de directe betalingen onafhankelijk is van het prijsniveau van landbouwproducten terwijl 
bij de contracyclische inkomenssteun de steun hoger is bij lage prijzen en kan wegvallen bij 
hoge prijzen voor landbouwproducten. 

De Farm Bill van 2002 heeft die contracyclische inkomenssteun gekoppeld aan een referentie 
productie van landbouwgewassen in het verleden en niet aan huidige teeltkeuzes om te 
vermijden dat de steun als gekoppelde steun gezien werd. 

Concreet betekende dit het volgende. Een landbouwer die in 2002 100 acres rijst teelde kreeg 
in 2004 3000 dollar steun omwille van te lage prijzen en in 2005 2300 dollar. Hij kreeg dit 
onafhankelijk van de hoeveelheid rijst die hij teelde. In de andere jaren tot 2010 werd geen 
contracyclische inkomenssteun voor rijst uitgekeerd. Pinda en katoen waren de gewassen die 
het vaakst en het grootste bedrag per oppervlakte contracyclische inkomenssteun kregen in 
die periode. Er is nooit contracyclische inkomenssteun toegekend voor tarwe en soya. 

De Farm Bill van 2008 zette de contracyclische inkomenssteun deels voort in de vorm van het 
Average Crop Revenue Election (ACRE) programma maar het werd vervangen in de Farm Bill 
van 2014 door verzekeringssystemen. Het Average Crop Revenue Election program bood 
landbouwers de mogelijkheid om zich te beschermen tegen inkomensdaling door opbrengst-
en prijsdalingen. Landbouwers moesten zich engageren voor meerdere jaren en kregen 20% 
minder directe inkomenssteun. Het Average Crop Revenue Election program leek daardoor 
sterk op een verzekeringssysteem. 

2.2 Betrokken partijen 

Contracyclische inkomenssteun was een instrument dat werkt tussen de overheid en de 
landbouwers. Er was daarbij geen tussenkomst van afnemers, verwerkers, consumenten of 
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verzekeraars. In theorie zou de overheid er wel voor kunnen kiezen om de benodigde 
budgetten te verzekeren via een private verzekeraar om voor zichzelf een stabiel en gepland 
budget te kunnen opmaken. 

2.3 Voorbeelden 

De contracyclische overheidssteun zoals toegepast in de Farm Bill tussen 2002 en 2014. 

2.4 Effect op inkomen 

Theoretisch zou je kunnen verwachten dat elke euro het inkomen met een euro verhoogt 
omdat er geen voorwaarden zijn, alsook lage implementatiekosten. Bovendien komt die 
inkomenssteun er vooral op momenten dat het nodig lijkt: wanneer prijzen voor 
landbouwproducten laag zijn. 

Toch argumenteert onder andere Kirwan (2009) dat er een verlies zal zijn door kapitalisatie 
in pachtprijzen of landprijzen. Dit is wellicht niet verschillend van directe betalingen en hangt 
sterk af van het functioneren van landmarkten. Bovendien zorgt het toch voor een 
inkomensverhoging wanneer het land in eigendom is van de landbouwer. Het is wellicht wel 
zo dat de kapitalisatie van de steun in landprijzen nog sterker is bij directe inkomenssteun dan 
bij de contracyclische inkomenssteun. 

Op vlak van gelijkheid scoort de contracyclische steun gelijkaardig aan de directe betalingen. 
Bedrijven met meer land hebben vaak een hoger inkomen en krijgen ook meer steun. 
Daardoor kan dit type instrument ongelijkheid versterken. Anderzijds houden ze geen 
rekening met werkelijke rendementen per oppervlakte waardoor ze minder ongelijkheid in de 
hand werken dan rechtstreekse gekoppelde prijssteun. De inkomensongelijkheid zou kunnen 
tegen gegaan worden door plafonds per bedrijf te gebruiken of andere 
herverdelingsmechanismen. 

Op vlak van wegwerken van variabiliteit over de tijd in inkomen is er ook kritiek omdat de 
steun gebaseerd is op een historische referentie. Daardoor dekt het veel minder werkelijke 
prijsrisico’s af dan hedgen via termijnmarkten of verzekeringssystemen. 

Om van bovenstaande effecten een kwantitatieve impact te berekenen hebben Key et al. 
(2017) de verschillende programma’s in de VS voor de periode 2004 tot 2013 vergeleken. De 
vergeleken instrumenten zijn de directe betalingen (zoals inkomenssteun uit pijler I in de EU), 
de contracyclische inkomenssteun (bestaat niet in de EU) en de conservatieprogramma’s 
(vergelijkbaar met agromilieumaatregelen zoals in pijler II in de EU). Een gemiddeld bedrijf 
kreeg in die periode 11663 dollar per bedrijf voor de directe inkomenssteun, 3860 dollar aan 
contracyclische inkomenssteun en 2600 dollar voor het conservatieprogramma. 

Onderstaande tabel toont de impact van elk van de programma’s. Volatiliteit is in deze tabel 
weergegeven door de SD (standaarddeviatie). De standaardafwijking of standaarddeviatie is 
een maat voor de spreiding van het inkomen en heeft als eenheid dollar. De standaarddeviatie 
vergelijken tussen verschillende steekproeven is niet zinvol als de gemiddelde waarden veel 
verschillen. De CV (coëfficiënt van de variatie) corrigeert dit door te delen door het 
gemiddelde en is dus een relatieve maat voor de volatiliteit. De SD en CV vatten nog altijd niet 
de afweging tussen inkomen en risico. Uit een stijging van de CV of SD kunnen we dus niet 
afleiden of een instrument beter of slechter is. 
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Daarom hebben Key et al. (2017) de CE (certainty equivalent) berekend. De CE is de 
hoeveelheid dat iemand bereid is om te ontvangen als vervanging van een inkomen waar meer 
risico aan hangt. Stel dat je 100 euro krijgt maar je bent niet zeker dat het 100 euro zal zijn. Je 
kan de onzekerheid wegnemen door een verzekering te nemen die er voor zorgt dat je altijd 
zeker 100 euro krijgt. Die verzekering zal een verzekeringspremie vragen. Het CE van de 
onzekere 100 euro is dan 100 min de kost van de verzekeringspremie. De vergelijking van de 
CE door Key et al. (2017) houdt dus in de landbouwers een inkomen krijgen maar de 
verzekeringspremie om de onzekerheid weg te nemen wordt er van afgetrokken. Als we 
veronderstellen dat landbouwers risico-avers zijn dan gaan we er van uit dat ze altijd kiezen 
voor de optie met de hoogste CE. Een verandering van de CE door een instrument is dus de 
theoretische bereidheid tot betalen voor dat instrument. 

In onderstaande tabel is daarvoor de CE per dollar instrument uitgerekend om een 
rechtstreekse vergelijking tussen instrumenten mogelijk te maken. 

In praktijk is de CE vergelijking zeer nuttig maar kan voor individuen heel verschillend zijn op 
basis van een verschillend risicoprofiel. Risico-averse personen zullen een sterkere voorkeur 
hebben voor een instrument dat de volatiliteit vermindert dan mensen die van financieel risico 
houden. Hun CE zal in dat geval dus ook hoger zijn. 

De CE berekening houdt ook geen rekening met de aanpassingen die landbouwers doen bij 
toepassing van een bepaald beleidsinstrument. Landbouwers kunnen namelijk zelf ook de 
volatiliteit bij verschillende instrumenten aan passen door bijvoorbeeld hun gewaskeuze. De 
CE berekening toont daardoor een overschatting van de vermindering van de volatiliteit. 

Onderstaande tabel toont dat de theoretische meerwaarde van verschillende instrumenten. 

Als we ons focussen in de onderstaande tabel op het eerste deel “all farms”, dan zien we dat 
het gemiddelde inkomen (“mean income”) zonder beleidsinstrumenten (“no support”) 
127177 dollar bedraagt. Stel dat de landbouwers een stabiel inkomen willen en het inkomen 
verzekeren dan zorgt de theoretische verzekeringspremie er voor dat hun werkelijk vast 
inkomen slechts 89426 euro is. 

De verschillende beleidsinstrumenten in de volgende kolommen verhogen het inkomen en 
verlagen ook de volatiliteit waardoor de theoretische verzekeringspremie lager wordt en dus 
de CE hoger. De CE wordt door de directe betalingen 101236 dollar en die van de 
contracyclische betalingen wordt 93650. De CE winst gedeeld door de kost van het 
beleidsinstrumenten (betaalde dollar per bedrijf) geeft de efficiëntie van het 
beleidsinstrument. Per 1000 dollar directe inkomenssteun verhoogt de CE van deze 
landbouwbedrijven in de Verenigde Staten met 1013 dollar. We zouden dit kunnen opsplitsen 
in 1000 dollar extra inkomen en 13 dollar minder betaald aan de theoretische 
verzekeringspremie om het inkomen vast te houden. Per 1000 dollar contracyclische 
betalingen verhoogt de CE van deze landbouwbedrijven in de Verenigde Staten met 1094 
dollar. We zouden dit kunnen opsplitsen in 1000 dollar extra inkomen en 94 dollar minder 
betaald aan de theoretische verzekeringspremie om het inkomen vast te houden. 

Een vergelijking tussen de directe inkomenssteun en de contracyclische betalingen toont dat 
de contracyclische betalingen er voor zorgen dat er per 1000 dollar 83 dollar minder aan die 
theoretische verzekering zou moeten betaald worden om het inkomen constant te houden. 
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Tabel 1 Impact van de verschillende instrumenten in de VS op het gemiddelde inkomen en de 
variatie van het inkomen. 

Bron: Key et al. (2007) 

2.5 Effect op bedrijfsmanagement 

De betalingen zijn in principe ontkoppeld van de productie. Dat wil zeggen dat de steun geen 
invloed zou hebben op de productiekeuze en dus ook niet op het bedrijfsmanagement. Er zou 
wel kunnen verwacht worden dat het bestaan van dit instrument een stimulans kan zijn om 
een referentie-areaal op te bouwen voor eventuele toekomstige gelijkaardige instrumenten. 

Bovendien geldt voor deze steun net zoals alle andere ontkoppelde steun die indirect 
verbonden is met land dat er een impact kan zijn op pachtprijzen en grondprijzen en de 
beschikbaarheid van kapitaal kan investeringen stimuleren. 
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2.6 Voor- en nadelen 

Om de voor- en nadelen op te sommen vergelijken we de contracyclische inkomenssteun met 
directe inkomenssteun en verzekeringssystemen. 

De voordelen van de contracyclische inkomenssteun zijn de volgende: 

 betere bescherming tegen variaties van inkomen dan met directe inkomenssteun 

 Maatschappelijk draagvlak door enkel steun te geven wanneer de perceptie is dat de 
steun nodig is (i.e. bij lage prijzen voor landbouwproducten) 

 Lagere transactiekosten (management, implementatie, opvolging) dan verzekeringen 

 Door historische referentie zijn ze minder marktverstorend dan verzekeringssystemen 

De nadelen van contracyclische inkomenssteun zijn de volgende: 

 Een hoger basis risico dan bij de verzekeringssystemen 

 Moeilijker budgettair in te plannen in het GLB omdat de uitgave niet op voorhand 
vastliggen 

 Geen zekerheid rond het budget voor landbouw. Bij goede prijzen zou het kunnen dat 
de uiteindelijke bijdrage van het GLB lager is dan met directe betalingen. 

 Er is net zoals bij directe betalingen een risico van kapitalisatie in pacht- of landprijzen 

2.7 Literatuur 

Key, N., Prager, D. & Burns, C. (2017). Farm Household Income Volatility: An Analysis Using 
Panel Data From a National Survey. Economic Research Report Number 226. 

3. Directe betalingen 

Type instrument: Privaat ☐ Niche ☐ GLB ☒ Buiten Vlaanderen ☐ 

Organisator: Privaat ☐ Publiek ☒ Privaat/publiek ☐ 

3.1 Betrokken partijen 

 Landbouwers 

 Europese overheid (basisregelgeving, Verordening (EU) No 1307/2013) 

 Lidstaten (administratie en controle; flexibiliteit in toekenning van directe betalingen 
rekening houdend met de specificiteiten van de lokale landbouwsector) 

3.2 Hoe werkt het instrument? 

Directe betalingen vormen een belangrijk instrument binnen het GLB, met een aandeel van 
72% in het huidige landbouwbudget. Het vormt een veiligheidsnet voor landbouwers en levert 
een basis inkomenssteun, weliswaar ontkoppeld van productie zodat landbouwers de 
marktsignalen zouden volgen, maar wel enigszins beschermd zouden zijn tegen prijsvolatiliteit 
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op de wereldmarkt. Daarnaast dragen directe betalingen ook bij aan het voorzien van publieke 
goederen, omwille van de cross compliance en de vergroeningsmaatregelen die toegevoegd 
werden tijdens de recentste hervorming. 

Momenteel bestaan de directe betalingen uit een basis inkomenssteun, gebaseerd op het 
aantal hectaren landbouwgrond, aangevuld met andere ondersteuningsmaatregelen gericht 
op specifieke doelstellingen of types landbouwers: een vergroeningspremie, een premie voor 
jonge landbouwers, een herverdelingsbetaling ter ondersteuning van kleine en middelgrote 
landbouwbedrijven, extra steun in gebieden met natuurlijke beperkingen (zoals bergstreken), 
een vereenvoudigde regeling voor kleine landbouwbedrijven, en tenslotte de mogelijkheid tot 
gekoppelde steun voor sectoren in moeilijkheden. 

De directe betalingen bedragen gemiddeld €266 per hectare over heel Europa. 

Er bestaan ook directe betalingen in andere regio’s in de wereld. O.a. de Farm Bill in de VS 
heeft lang en intensief gebruik gemaakt van dit instrument. 

Er kunnen veel variaties toegepast worden op het instrument door de steun te linken aan een 
bedrijf in plaats van aan land, indien een werkbare definitie van een bedrijf kan gemaakt 
worden en dit geen stimulans is om fictieve bedrijven op te richten. Er kan gevarieerd worden 
om bepaalde doelgroepen meer of minder te steunen. Daarnaast kan ook de aard en de 
randvoorwaarden van de directe betalingen variëren. 

3.3 Inspirerende voorbeelden 

Alle EU lidstaten moeten de basis inkomenssteun aanbieden, alsook de vergroeningspremie 
en de premie voor jonge landbouwers. Lidstaten hebben zelf de keuze of ze gekoppelde steun 
aanbieden, steun in gebieden met natuurlijke beperkingen, de herverdelingsbetaling, en een 
vereenvoudigde regeling voor kleine landbouwbedrijven. Lidstaten die zich in 2004 en 2007 
bij de EU aansloten, kunnen opteren voor de vereenvoudigde regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB of SAPS, single area payment scheme). 

Op basis van gegevens uit 2015 blijkt voor België 42% van de directe betalingen te bestaan uit 
de basis inkomenssteun, 30% gaat naar de vergroeningspremie, 17% is gekoppelde steun, 9% 
de herverdelingsbetaling en 2% de premie voor jonge landbouwers. 

Volgende figuur geeft een overzicht van het gemiddelde bedrag aan directe betalingen per 
hectare per lidstaat in 2015. 

10 



    
 

 

 

 

         

   

          
          

         
         
         

               
        

         

           
     

 

    

          
 

        
       

      
   

 

Figuur 1. het gemiddelde bedrag aan directe betalingen per hectare per lidstaat voor 2015 

3.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

Directe betalingen stabiliseren het inkomen via een extra vaste premie per hectare. De 
vergelijking van het verminderen van volatiliteit door directe betalingen met bijvoorbeeld 
contracyclische inkomenssteun werd besproken in sectie 2.4. Daarin wordt aangegeven dat 
het de volatiliteit vermindert. De impact op inkomensgelijkheid is minder duidelijk. Enerzijds 
kunnen bepaalde doelgroepen gekozen worden die meer nood hebben aan inkomenssteun. 
Verder is de steun onafhankelijk van het niveau van de productie. Anderzijds is in het huidige 
Europese systeem wel een koppeling met land. Daardoor krijgen landbouwers met meer 
land meer inkomenssteun hetgeen de inkomensongelijkheid kan vergroten. 

Gemiddeld gezien, over heel Europa, kwam ongeveer de helft van het inkomen van 
landbouwers de laatste tien jaar van dit type steun. 

3.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

 De ontkoppeling van de steun zorgt ervoor dat landbouwers dienen in te spelen op de 
markt. 

 De vergroeningspremie is verbonden aan drie vergroeningspraktijken die enkele 
aanpassingen vereisen in bedrijfsmanagement ter bevordering van de productie van 
publieke goederen, nl. gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland, en aanleg 
van ecologisch aandachtsgebied. 
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3.6 Voordelen 

 Biedt een veiligheidsnet. 

 Wordt verantwoord door bijkomende voorwaarden op te leggen 

3.7 Nadelen 

 Kan incentive verminderen om zelf te voorzien in strategieën om volatiliteit van het 
inkomen te verminderen. 

 De vergroeningspremie is, in tegenstelling tot agromilieumaatregelen , niet berekend 
op basis van de extra kosten om te voldoen aan de vergroeningseisen. Het zou dus 
kunnen dat er sprake is van overcompensatie, m.a.w. dat de premie hoger is dan de 
extra kosten voor landbouwers. 

 Kan gekapitaliseerd worden in hogere landprijzen. 

 Kan land minder mobiel maken door het ondersteunen van ‘pensioenboeren’. Dit is 
eventueel tegen te gaan door de definitie van wie recht heeft op steun aan te passen. 

3.8 Selectie van de beste literatuur 

 Enjolras, G., Capitanio, F., Aubert, M. & F. Adinolfi (2012) “Direct payments, crop 
insurance and the volatility of farm income Some evidence in France and in Italy”. EAAE 
Seminar Price Volatility and Farm Income Stabilisation. Modelling Outcomes and 
Assessing Market and Policy Based Responses. Dublin, February 23-24, 2012. 

 European Commission (2007) “CAP explained. Direct payments for farmers 2015-
2020”. URL : https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-
support/direct-payments/docs/direct-payments-schemes_en.pdf. Geconsulteerd op 7 
juni 2017. 

 Patton, M., P. Kostov, S. McErlean & J. Moss (2008) "Assessing the influence of direct 
payments on the rental value of agricultural land". Food Policy 33(5): 397-405. 

 Severini, S. & A. Tantari (2013) "The effect of the EU farm payments policy and its 
recent reform on farm income inequality". Journal of Policy Modeling 35(2): 212-227. 

 Zander, P., Uthes, S., Schläfke, N., Neubert, J., Hufnagel, J. & G. Berger (2016). 
“Comparing greening rules and alternatives with regard to income effects and 
production pattern”. GEWISOLA „Agrar- und Ernährungswirtschaft: Regional vernetzt 
und global erfolgreich“, Bonn, September 28-30, 2016. 
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4. Inkomenstabilisatietool / verzekeringen 

Type instrument: Privaat ☐ Niche ☐ GLB ☒ Buiten Vlaanderen ☐ 

Organisator: Privaat ☐ Publiek ☒ Privaat/publiek ☐ 

4.1 Betrokken partijen 

 Landbouwers 

 Europese overheid (basisregelgeving, Verordening (EU) No 1307/2013) 

 Lidstaten (administratie en controle) 

 Verzekeringsmaatschappijen 

4.2 Hoe werkt het instrument? 

Momenteel bestaat de mogelijkheid binnen de tweede pijler van het GLB om drie soorten 
risicomanagementsystemen toe te passen. Elke regio1 verantwoordelijk voor het opstellen 
van een plattelandsontwikkelingsplan kan kiezen om een deel van het budget aan deze 
risicobeheerssystemen te besteden. 

Verzekeringen laten landbouwer toe om compensaties te krijgen als een deel van de 
opbrengst (gewassen of dierlijke productie) een veel lagere dan voorziene productie heeft. 
Binnen het huidige EU kader moeten die verliezen meer dan 30% van de gemiddelde productie 
zijn. Het gemiddelde wordt berekend over de afgelopen 3 of 5 jaar en de verliezen moeten 
veroorzaakt zijn door ziekten of klimatologische omstandigheden. Landbouwers kiezen zelf 
om zich te verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij en de overheid kan tot 65% 
van de betaalde premies subsidiëren. Het wettelijk kader bestaat maar het gebruik ervan is 
heel beperkt in tegenstelling tot het gebruik in de VS. De Farm Bill is daar geëvolueerd tot een 
systeem waarbij subsidies voor verzekeringen de helft van het totale landbouwbeleid 
bedragen. 

Onderlinge fondsen zijn een ander risicomanagementsysteem binnen het huidige GLB. Dit 
wordt hier niet verder besproken. De inkomenstabilisatietool word wel in detail besproken en 
is een speciale vorm van een onderling fonds is dat momenteel meer aandacht krijgt als 
mogelijk belangrijker instrumenten in het toekomstige GLB. 

De inkomenstabilisatietool is een onderling fonds waarbij landbouwers compensatie krijgen 
bij verliezen die groter zijn dan 30% ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 3 of 5 
jaar. Maximaal 70% van het inkomensverlies kan gecompenseerd worden. 

Haniotis (2016) heeft op basis van het Europese landbouwboekhoudingsdataset een analyse 
gemaakt van welke bedrijven mogelijk in aanmerking komen voor dergelijke 
inkomenstabilisatie. De onderstaande figuren tonen dat de kleinere akkerbouwbedrijven het 
meest baat kunnen hebben bij zo’n inkomensstabilisatietool. In België kwam het in die periode 
het minste voor dat bedrijven een inkomensdaling van meer dan 30% hadden. Dat komt 
omdat inkomensdaling gemeten wordt met veranderingen in bruto saldi waar de vaste kosten 

1 Er zijn binnen de EU 118 verschillende regio’s verantwoordelijk voor hun eigen plan binnen de tweede pijler. 
Binnen België is dit opgesplitst tussen Vlaanderen en Wallonië. 
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niet meegenomen zijn. Als de Belgische landbouw meer kapitaalintensief is, dan wordt het 
effect van die vasten kosten minder meegenomen dan bij andere lidstaten. 

Figuur 2 Aandeel van de bedrijven per grootteklasse waar het verlies in landbouwinkomen 
(netto toegevoegde waarde) meer dan 30% bedraagt in één jaar in de periode 2007-2013 
(bron: Haniotis, 2016) 

Figuur 3 Aandeel van de bedrijven per bedrijfstype waar het verlies in landbouwinkomen 
(netto toegevoegde waarde) meer dan 30% bedraagt in jaar in de periode 2007-2013 (bron: 
Haniotis, 2016) 
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Figuur 4 Aandeel van de bedrijven per lidstaat waar het verlies in landbouwinkomen (netto 
toegevoegde waarde) meer dan 30% bedraagt in één jaar in de periode 2007-2013 (bron: 
Haniotis, 2016) 

4.3 Inspirerende voorbeelden 

Het landbouwbeleid in de VS heeft een lange geschiedenis met het ondersteunen van 
verzekeringssystemen ondanks het feit dat ook termijnmarkten er beter ingeburgerd zijn dan 
in de EU. Verschillende vormen van gesubsidieerde verzekeringssystemen worden toegepast 
in de dierlijke en de plantaardige productie. 

4.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

Inkomensstabilisatie en verzekeringen hebben vooral als doel om de variabiliteit van het 
inkomen op te vangen. Om de impact daarvan in te schatten kunnen vergelijkbare indicatoren 
gebruikt worden die ook bij de contracyclische steun aan bod gekomen zijn. 

Castañeda-Vera en Garrido (2017) hebben de huidige voorwaarden van de instrumenten 
verzekeringen, inkomenstabilisatietool en de directe inkomenssteun met 
vergroeningsvoorwaarden vergeleken voor een Spaans akkerbouwbedrijf. De studie is 
gebaseerd op een simulatie-experiment waarbij de verwachtingen rond opbrengsten, prijzen 
en kosten gebaseerd zijn op een historische referentie van 22 jaar. De kosten van 
implementatie van het beleid, risicohouding van de landbouwer zijn gebaseerd op 
veronderstellingen. Er wordt met twee scenario’s gewerkt in die studie: lage en stabiele 
prijzen en hoge en volatiele prijzen. Deze case studie geeft geen algemeen oordeel dat geldig 
is voor de hele EU maar het geeft wel een idee van de ranking van de instrumenten in dit 
specifiek geval. 

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de simulaties. In de eerste kolom worden de drie 
scenario’s rond directe betalingen weergegeven: geen, basis of basis+vergroening. In de 
tweede kolom wordt telkens het onderscheid gemaakt volgens de bedrijfsstrategie 
monocultuur en gewasrotatie. In de derde kolom staat dan welke bijkomend 
beleidsinstrument gekozen wordt: geen, gewasverzekering of de inkomensstabilisatietool. De 
cijfers worden dan telkens weergegeven met een scenario van hoge en lage prijzen (eerste 
rij). De tabel toont dat de prijsverwachtingen een grote impact hebben op het inkomen. Het 
inkomen is lager bij gewasrotatie dan bij monocultuur omdat teelten met een gemiddeld 
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lagere opbrengst ook geteeld worden. De variatie van het inkomen (zie p5, en CV) is wel lager 
bij de gewasrotatie dan bij de monocultuur. De directe betalingen (basic + greening) hebben 
de grootste impact op het verwachte inkomen. Dat komt vooral doordat een groter bedrag 
voorzien is voor directe betalingen, daarom wordt in de Tabel 3 de relatieve resultaten 
getoond (euro inkomen/euro steun). 

Tabel 2 Overzicht van het verwachte inkomen (opbrengsten – variabele kosten in euro/ha) 
(EXP), het slechtste 5% inkomen (p5), en de variatie bij de twee scenario’s (lage en hoge 
prijzen) en de verschillende bedrijfsstrategieën (monocultuur, gewasrotatie) en beleidsopties 
(directe betalingen, verzekeringen en inkomensstabilisatie). (bron: Castañeda-Vera en Garrido 
(2017) ) 

Onderstaande tabel maakt een relatieve vergelijking van bovenstaande scenario’s door te 
delen door de hoeveelheid steun. Elke kolom geeft dus de verandering in de indicator 
(verwacht inkomen, 5% laagste inkomen en CE van inkomen) per euro kost van het beleid. De 
conclusie uit onderstaande tabel is dat de directe betalingen het efficiëntst zijn om het 
verwachte inkomen te doen stijgen hoewel er weinig verschillen te zien zijn in de kolom 
‘expected’. In de meeste gevallen geeft 1 euro steun en verwachte verhoging van het inkomen 
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van ongeveer 1 euro. Merk op dat de administratieve en controle kosten van het beleid hier 
niet meegenomen worden. 

De gewas verzekering en de inkomensstabilisatietool hebben echter vooral tot doel om de 
volatiliteit aan te pakken. De impact daarvan is het duidelijkst in de verandering van de 
certainty equivalents (CE). Als de inkomensstabilisatietool toegepast wordt zonder directe 
betalingen dan blijkt dat per euro steun de CE stijgt met 1,9 tot 2,8 euro. Dit zou kunnen 
opgesplitst worden in 1 euro inkomen en 0,9 of 1,8 minder theoretische verzekeringspremie 
om het inkomen vast te leggen. De inkomensstabilisatietool scoort op dat vlak ook een stuk 
beter dan de gewasverzekeringen. 

Tabel 3. Overzicht van de transferefficiëntie in verwachte inkomen (opbrengsten – variabele 
kosten in euro/ha) (EXP), het slechtste 5% inkomen (p5) en certainty equivalent (CE), en de 
variatie bij de twee scenario’s (lage en hoge prijzen) en de verschillende bedrijfsstrategieën 
(monocultuur, gewasrotatie) en beleidsopties (directe betalingen, verzekeringen en 
inkomensstabilisatie). (bron: Castañeda-Vera en Garrido (2017) ) 

. 

4.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

Er is zoals vorige sectie aangeeft een interactie tussen bedrijfseigen strategieën om 
inkomensvariatie aan te pakken en de door de overheid ondersteunde instrumenten. Als er 
een goede aanpak is voor inkomensvolatiliteit door de overheid door bijvoorbeeld 
verzekeringen te subsidiëren dan zal er minder nood zijn een bedrijfseigen strategieën. 
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Dit is het gevaar van te veel risicomanagement ondersteund door de overheid: de private 
initiatieven worden ontmoedigd. 

4.6 Voordelen 

 Verzekeringen, onderlinge fondsen en de inkomensstabilisatietool zijn wellicht 
de efficiëntste instrumenten die de overheid heeft om de volatiliteit van het 
inkomen te verminderen 

4.7 Nadelen 

 Het toepassen van de inkomensstabilisatietool voor de hele EU is moeilijk 
omwille van administratieve lasten. Het is bijvoorbeeld al heel moeilijk om vast 
te stellen wat landbouwinkomen is. 

 Er zijn bepaalde lidstaten die meer nut hebben van een 
inkomensstabilisatietool dan andere. België lijkt er minder baat van te hebben 
dan de andere lidstaten en dus zou België een nettoverliezer kunnen worden 
van een EU-brede implementatie van een inkomensstabilisatietool. 

 Een hoge inkomensvolatiliteit is niet noodzakelijk een hoge kwetsbaarheid (zie 
rapport 1 van deze studie) 

 Sectorspecifieke verzekeringen, onderlinge fondsen of inkomensstabilisatie is 
gemakkelijker te implementeren vanuit praktisch oogpunt maar het risico 
wordt onvoldoende gespreid. 

4.8 Selectie van de beste literatuur 

 Haniotis, T. (2016). Agricultural insurance: what role for the CAP?. EAAE seminar on 
Prospects for Agricultural Insurance in Europe 

 Castañeda-Vera & Garrido, A. (2017). Evaluation of risk management tools for 
stabilising farm income under CAP 2017-2020. Economía Agraria y Recursos 
Naturales - Agricultural and Resource Economics, 17(1), 3-23. doi: 
https://doi.org/10.7201/earn.2017.01.01. 

5. Landmarkt 

Type instrument: Privaat ☒ Niche ☐ GLB ☐ Buiten Vlaanderen ☐ 

Organisator: Privaat ☒ Publiek ☒ Privaat/publiek ☒ 

5.1 Betrokken partijen 

 Koper en verkoper van de grond 

 Landbouwer die eventueel de grond pacht 

 Regelgevende overheid (bv. pachtwetgeving, sinds juli 2014 bevoegdheid van Vlaamse 
Gewest) 
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5.2 Hoe werkt het instrument? 

In het deelrapport 1 van deze studie is al aangegeven dat toegang tot land en investering in 
land belangrijke aspecten zijn in inkomensvorming. 

In deze eerste deel van deze sectie geven we aan waarom de prijsvorming en toegang tot land 
in Vlaanderen zo complex zijn geworden. 

Landbouwgrond kopen lijkt interessant wegens het hoge rendement. Volgens De 
Beleggersgids (2017) wordt het rendement op grond momenteel ingeschat op 4-8% (met een 
looptijd van 10-15 jaar). Het pachtrendement is ongeveer 3% per jaar. De auteurs van deze 
studie denken dat zeker het pachtrendement overschat wordt. De rente op landbouwgrond 
wordt bepaald door de mogelijkheid tot verpachten en de waardestijging van de grond 
(Bergen, 2011). In de periode van 1995 tot 2006 is de waarde van landbouwgrond in België 
verdrievoudigd (van 9727 tot 27190 Euro, officiële statistieken lopen slechts tot 2007) 
(Bouchedor, 2014). Voor Vlaanderen wordt de evolutie van de verkoopprijzen (tussen 1995 
en 2009) weergegeven in onderstaande figuur (Bergen, 2011). Sindsdien, een periode 
waarvoor deze officiële statistieken niet bestaan, zijn de prijzen nog verder gestegen. 

De voornaamste reden voor de stijging van de prijzen is dat landbouwgrond steeds schaarser 
wordt: tussen 1990 en 2000 ging in Europa (EU-22) elke dag 275 ha landbouwgrond verloren, 
ofwel 315 voetbalvelden. Daarbij komt nog de grotere druk op landbouwgrond vanuit andere 
functies zoals industrie, transport, wonen en recreatie (met eventueel 
bestemmingswijzigingen als gevolg), op zich weer het gevolg van de bevolkingsstijging en een 
toenemende verstedelijking. Zo is de prijs van landbouwgrond momenteel niet evenredig met 
de effectieve landbouwwaarde (Bouchedor, 2014). Andere factoren die de waarde van 
landbouwgrond bepalen zijn: vraag en aanbod in het gebied; verschil tussen de pachtprijs en 
de verkoopprijs (een groot verschil resulteert in een kleinere interesse om te kopen); 
wettelijke beperkingen zoals koppeling aan natuur, het mestdecreet, cross-compliance; en de 
intrinsieke waarde of de kwaliteit voor landbouwgebruik (Bergen, 2011). 

Wat de intrinsieke waarde betreft, zijn de voornaamste bedreigingen de daling van het 
organische stof gehalte in de bodem en bodemerosie. Beide problemen worden de laatste 
jaren in toenemende mate aangepakt, o.a. door het stijgende gebruik van groenbemesters en 
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het inwerken van teeltresten (voor de stijging van het organische stof gehalte) en het 
aanleggen van erosiegrasstroken of strategisch grasland (tegen bodemerosie). Sinds 2007 is 
er voor het eerst een daling gemeten in het percentage gronden met een organische 
stofgehalte onder de streefzone. Bodemerosie is nog voornamelijk een probleem in het zuiden 
van Vlaanderen (VMM, 2016). Uit een recente studie is dan weer gebleken dat de waarde van 
landbouwgrond in België zou kunnen toenemen met 8,5% omwille van de klimaatverandering. 
In Zuiderse landen zoals Spanje en Italië zou diezelfde globale temperatuurstijging dan weer 
een daling van de waarde van landbouwgrond veroorzaken met 5% (Van Passel et al., 2017). 
Dat komt omdat de productiviteit van Belgische landbouwgrond minder gevoelig is voor 
klimaatsverandering terwijl er wel een globale druk komt op de productie. 

Vorige paragrafen maken in ieder geval duidelijk dat prijsvorming van land heel complex is en 
toegang tot land moeilijk. Land is een belangrijke productiefactor en een deel van de kost en 
kan daarom heel belangrijk zijn bij inkomensvorming en inkomensongelijkheid, door 
bijvoorbeeld ongelijke toegang tot grond. De impact op het inkomen is belangrijk ook al omdat 
er een grote interactie is met de andere instrumenten. 

Het is dus niet verwonderlijk dat er specifiek instrumenten ontwikkeld zijn om de toegang tot 
land te vergemakkelijken waardoor de inkomensvorming voor de landbouwer beter zou 
moeten zijn. 

Volgende instrumenten kunnen overwogen worden: 

 Door de overheid geregelde toegang tot grond. Frankrijk is de EU-lidstaat met de 
sterkste interventie op de landmarkt 

 Private initiatieven om grond te verwerven en ter beschikking te stellen van 
landbouwers (bv. landgenoten vzw die land koopt om ter beschikking te stellen van 
biologische landbouwbedrijven of Rabobank die in Nederland grond verhuurt aan 
landbouwers) 

5.3 Inspirerende voorbeelden 

 In een recent rapport haalt Nature et Progrès (2017) voorbeelden aan uit Frankrijk 
en Zwitserland die beiden een beschermd statuut hebben verleend aan een bepaald 
areaal landbouwgrond. Ter bescherming tegen speculatie gaf Frankrijk 30 000 ha 
landbouwgrond in verstedelijkt gebied een beschermd statuut. Zwitserland deed 
hetzelfde (reeds ingevoerd in de jaren ’70), maar dan voor 440 000 ha, dat expliciet 
gereserveerd is voor zelfvoorziening in voedsel. De kantons kiezen deze gronden zelf 
en de confederale overheid waakt erover dat de gronden effectief worden 
beschermd. 

 In Frankrijk heerst ongerustheid over het toenemende landbouwareaal in 
buitenlandse handen, bv. wijndomeinen, maar ook gronden in akkerbouwgebied. 
Volgens Safer, het vastgoedbureau van de overheid, verviervoudigde het areaal in 
handen van vennootschappen in de periode van 1995 tot 2015. Omdat anonieme 
vennootschappen ontsnapten aan de wetgeving rond grondtransacties kwam er een 
wetsvoorstel om hen te verplichten de transactie aan te melden bij Safer. Zo wil het 
Franse parlement de strijd aanbinden met de toenemende concentratie van grond in 
de handen van buitenlandse vennootschappen (VILT, 2017). 
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5.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

Voorbeeld Franse landmarkt: een gereguleerde markt kan voor een lagere prijs zorgen, beter 
verdeling en dus meer inkomensgelijkheid, ook al zijn er ook in Frankrijk grotere regionale 
verschillen in landbouwgrondprijzen en verdeling tussen landbouwers. 

Voorbeeld landgenoten vzw: doordat landbouwers niet zelf moeten investeren in 
landbouwgrond wordt een deel van hun kapitaalbehoefte door een vzw ingevuld. Daardoor is 
het gemakkelijker om de financiering van de rest van het bedrijf te kunnen voorzien. 

5.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

De toegang tot land en de invulling van de kapitaalsbehoefte voor land heeft een heel grote 
invloed op de rest van het bedrijfsmanagement. 

Een strikter geregelde landmarkt zoals in Frankrijk zorgt voor meer stabiliteit maar ook minder 
flexibiliteit om land te kopen en te verkopen. 

Een systeem zoals vzw landgenoten zorgt er voor dat er gemakkelijker investeringen in andere 
productiefactoren kunnen gedaan worden. De kost van extern kapitaal wordt lager en is er 
meer zekerheid. 

5.6 Voordelen 

 Beide vermelde instrumenten verminderen de impact van de context van stijgende 
landprijzen: 

o Minder moeilijk voor beginnende landbouwers om voldoende grond te 
verwerven wegens de hoge kostprijs (en ook de nood aan een grotere 
oppervlakte om mee te kunnen draaien in het agro-industriële model). 

o Minder waarschijnlijk dat landbouwgrond (door de hoge prijzen) niet in 
landbouwhanden komt, waardoor het productieve areaal daalt en bepaalde 
diensten (zoals landschapszorg, erfgoed) en de voedselsoevereiniteit in het 
gevaar komen 

5.7 Nadelen 

 De regulering door de overheid van de landmarkt zorgt voor meer rigiditeit en dus 
minder land beschikbaar voor diegene die wel al de middelen kan voorzien om land te 
verwerven 

 Door een gereguleerde landmarkt via overheid of via het private initiatief van 
landgenoten vzw kan het moeilijker zijn om kapitaal op te bouwen als reserve of als 
pensioen omdat men niet profiteert van stijgende landprijzen. 

5.8 Selectie van de beste literatuur 

 Bergen, D. (2011) “Grond te koop? - Elementen voor de vergelijking van prijzen van 
landbouwgronden en onteigeningsvergoedingen in Vlaanderen en Nederland”. 
Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel. 
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 Bouchedor, A. (2014) “Naar een betere toegang tot grond in België en in Europa. 
Uitdagingen en mogelijkheden voor een verantwoord grondbeheer”. Studie FIAN 
Belgium ( Foodfirst Information and Action Network). 

 De Beleggersgids (2017) “Is investeren in landbouwgrond wel de moeite”. URL: 
https://debeleggersgids.be/vastgoed/types/is-investeren-in-landbouwgrond-wel-de-
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6. Beperking aanbod/GLB marktinterventie 

Type instrument: Privaat x Niche GLB x Buiten Vlaanderen ☐ 
Organisator: Privaat ☒ Publiek x Privaat/publiek x 

6.1 Betrokken partijen 

 Overheid 

 Landbouwers 

 Voedingsindustrie 

6.2 Hoe werkt het instrument? 

Het aanbod wordt beperkt om de prijs voldoende hoog te houden. 

Dit kan gebeuren voorafgaand aan de productie door productiequota of afspraken binnen 
coöperaties. In tijden van crisis kan aanbodbeperking ook post-productie toegepast worden, 
waarbij niet wordt geoogst of een deel van de oogst wordt vernietigd. In bepaalde gevallen 
wordt hiervoor steun toegekend. 

Dit kan ook gebeuren door import te beperken via het marktbeleid van de EU. Als de EU netto 
importeur is dan kunnen importheffingen er voor zorgen dat het aanbod op de Europese 
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markt daalt en de prijs binnen de EU hoger is. Dit was grotendeels van toepassing voor de 
suikermarkt gedurende de periode sinds 2011 zoals geïllustreerd in onderstaand figuur. 

De marktinterventie van het GLB bevat ook instrumenten om het aanbod tijdelijk te 
verminderen via bijvoorbeeld steun aan private opslag of publieke interventie. Het doel is om 
de prijs van een product tijdelijk te ondersteunen als die heel laag is. De producten kunnen 
dan later terug op de markt komen. Het resultaat zou moeten zijn dat de grootste fluctuaties 
uit de markt gehaald worden en dat daardoor de inkomensvolatiliteit op het niveau van het 
landbouwbedrijf daalt. 

Onderstaande figuur toont bijvoorbeeld de evolutie van de voorraad van magere melkpoeder 
door de GLB marktinterventie. 
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Er is dus momenteel veel voorraad van melkpoeder waarvan de marktspelers niet weten of 
en wanneer dit op de markt komt. Voor boter is die publieke voorraad er niet en daardoor 
stelt men een zeer verschillende evolutie vast in de boter en de magere melkpoederprijzen 
zoals geïllustreerd in onderstaande figuur. 

Een laatste voorbeeld om het aanbod tijdelijk te beperken is de steun voor vrijwillige 
vermindering van productie zoals getest in oktober 2016 in de melksector. Toen werd 150 
miljoen euro besteed in de hele EU aan melkveehouders die gedurende drie maanden minder 
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produceerden dan dezelfde periode een jaar eerder. Het doel was door een lager aanbod te 
melkprijs te doen stijgen. 

6.3 Inspirerende voorbeelden 

 Quotasysteem in Canada: aanbod management waarbij (variabele) quota’s worden 
vastgelegd in functie van de vraag (afgestemd met een gecontroleerde import) met als 
doel een melkprijs te bekomen die de productiekost (incl. arbeid en kapitaal) vergoedt. 

 Bepaalde melkcoöperaties beslissen om de productie te beperken in functie van de 
marktafzet van hun productgamma of de kosten van hun leden 

 Importheffingen op de EU suikermarkt 

 Tijdelijke interventie in de markt voor magere melkpoeder 

 Tijdelijke vrijwillige aanbod beperking in de melkveehouderij 

6.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

 Quotasysteem in Canada en productiebeperking door een coöperatie: stabiele 
melkprijs (vastgelegd door de melkboeren) die de productiekost vergoedt d.m.v. 
variabele quota’s (procentueel aandeel van de afzet). Dit verlaagt zowel de volatiliteit 
en kan ook het gemiddelde prijsniveau verhogen. 

 Importheffingen op de EU suikermarkt: een hogere prijs en dus een hoger inkomen 
voor EU suikerbietentelers 

 interventie in de markt voor magere melkpoeder: tijdelijke minder lage prijs voor melk 
maar nadien wel een minder snelle stijging wanneer de markt terug groeit. Er is dus 
enkel minder volatiliteit en niet echt een gemiddelde verhoging van de prijs 

 Vrijwillige aanbod beperking: de producenten die minder produceren krijgen een 
compensatie voor de verloren inkomsten. De andere producenten hebben baat door 
een hogere prijs ten gevolge van een verminderd aanbod. 

6.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

Om de productie binnen de vooropgestelde grenzen te houden is het soms noodzakelijk om 
de productie beter te sturen. Dit kan een extra uitdaging zijn of bijkomende kosten 
veroorzaken. 

6.6 Voordelen 

• Minder overaanbod 

• Stabiliteit in inkomen en prijs 

• Beperkte kost voor overheid: de consument betaalt door een iets hogere prijs. 

6.7 Nadelen 

 Als de beperking statisch is, dan worden de groeimogelijkheden beperkt. Hierdoor kan 
marktaandeel verloren worden 
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 Bij een statische beperking stelt zich ook de vraag of de voedselproductie op lange 
termijn gegarandeerd blijft. 

 Hogere consumentenprijs 

6.8 Selectie van de beste literatuur 

https://www.dairyfarmers.ca/what-we-do/supply-management 

Cardwell R., Lawley C., Xiang D. (2015) Milked and feathered: The regressive welfare effects 
of Canada's supply management regime. Canadian Public Policy, vol. 41, issue 1 pp. 1-14. 

http://capreform.eu/temporary-supply-management-for-milk-offers-no-solution/ the french 
third option 

7. Labels 

Type instrument: Privaat ☒ Niche ☐ GLB ☐ Buiten Vlaanderen ☒ 

Organisator: Privaat ☒ Publiek ☐ Privaat/publiek ☐ 

7.1 Betrokken partijen 

 Fairtrade: 

o Landbouwers, voornamelijk uit het Zuiden (georganiseerd in Fairtrade 
coöperaties) 

o Controleorgaan FLO-Cert en Certisys (laatste voor audits in België) – alle 
schakels in de keten worden gecontroleerd 

o Fairtrade International (ontwikkeling internationale standaard) 

o Fairtrade Belgium (eigenaar fairtradekeurmerk, communicatie, sensibilisering, 
partnerschappen met bedrijven) 

o Ook in het Noorden werden verschillende organisaties geïnspireerd tot het 
ontwikkelen van een “fairtrade” label voor hun landbouwers (zie hieronder 
voor inspirerende voorbeelden). 

 Andere: 

o Landbouwers, distributie, controle organisatie, 

7.2 Hoe werkt het instrument? 

Fair trade: 
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Het doel van een fair trade label is producenten een eerlijke vergoeding te bieden, gekoppeld 
aan een duurzame productiemethode en een specifiek lastenboek voor verschillende actoren 
in de keten. 

Duurzaamheid staat centraal: 1) economisch: de prijs dient de productiekost volledig te 
dekken, en daarbovenop ontvangen coöperaties ook een (vrij te investeren) premie; 2) 
ecologisch: binnen het productieproces zijn GGO’s en gevaarlijke pesticiden verboden, en 
probeert men over het algemeen de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden; 3) 
sociaal: landbouwers worden bijgestaan om zich te organiseren, zodat ze gezamenlijk 
investeringen kunnen doen en een betere onderhandelingspositie hebben. 

Andere labels: 

Het doel van labels is de markt te differentiëren. 

De impact daarvan op de theoretisch betaalde prijs voor producten wordt geïllustreerd in de 
onderstaande figuur. Door een kleinere hoeveelheid aan te bieden met extra waarde zal de 
totale waarde die consumenten betalen voor alle producten hoger zijn. Het gebruik van label 
kan dus een zeer goed instrument zijn om het inkomen van de landbouwer te verhogen als de 
logistieke kost voor aparte kanalen en de kost voor de extra productattributen die nodig zijn 
om het product te differentiëren lager is dan de opbrengst. Het uiteindelijke resultaat is dus 
heel specifiek voor elke situatie. 

De vraag is ook op welk niveau in de keten aan differentiatie gedaan wordt en wie dus de 
uiteindelijke winsten daarvan kan opstrijken. Melk is daar een goed voorbeeld van. Melk 
wordt als homogeen product verkocht door landbouwers aan verwerkers. Er zijn kleine 
variaties op het niveau van de producent en heel grote variaties op het niveau van de 
consument. Het bio-label is het belangrijkste dat ook over de hele keten afzonderlijk verwerkt 
en vermarkt wordt. Een andere productdifferentiatie op het niveau van de producent is 
bijvoorbeeld de toeslag die landbouwers krijgen indien beweiding toegepast wordt. De 
verwerkende industrie gebruikt weidemelk in een globale marketing van A-merken maar die 
marketing omvat meer dan alleen het aspect weidemelk. De meerprijs die voor de A-merken 
betaald wordt gaat dus in de eerste plaats naar de verwerker. 
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Figuur 5 een illustrerend tekstboek voorbeeld hoe met differentiatie een hogere prijs kan 
gehaald worden. Labels kunnen ook bijdragen aan dergelijke differentiatie. 

7.3 Inspirerende voorbeelden 

 Voor landbouwers in het Zuiden : 

o http://fairtradebelgium.be/nl ; 

o http://www.rainforest-alliance.org/; 

o https://utz.org/; 

o https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl 

 Voor landbouwers in het Noorden : 

o http://www.fairebel.be/cms/index.php; 

o http://www.biodia.be/; 

o http://www.naturland.de/de/naturland/was-wir-tun/naturland-fair.html; 

o http://www.oxfammagasinsdumonde.be/2013/07/les-principaux-points-de-
debat-de-la-demarche-paysans-du-nord/#.WT5dl9qGPcs; 

o http://www.alterecofoods.com/; 

o http://www.ethiquable.coop/gamme/paysans-dici-equitable-bio-france 

 De auteurs van deze studie denken dat het label biologische landbouw het 
belangrijkste andere label is die een inkomensverhoging zou kunnen betekenen voor 
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de landbouw omdat het de kern van de differentiatie is doorheen de hele keten en 
daardoor een significant meerprijs betaald wordt ook op het niveau van de producent. 
Andere labels waarvan een groot deel van de marketing in handen is van coöperaties 
kunnen ook nuttig zijn. 

7.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

 Producenten krijgen een hogere prijs voor hun producten al staan daar ook vaak 
hogere kosten tegenover. 

 Het effect op het inkomen is daardoor gemiddeld licht positief en varieert met het 
product, de regio, het label, etc. 

 Een vergelijking van de prijzen voor tussen fairtrade en gewone melk geeft een verschil 
van ongeveer 10 eurocent per liter (Biodia melk was 45,10 Euro/100 liter rauwe melk 
(http://www.biodia.be/?page_id=28) terwijl het EU gemiddelde voor gewone melk in 
september 2013 37 Euro/100 liter was). 

 Fairtrade coöperaties krijgen een extra premie. De leden van de coöperatie beslissen 
gezamenlijk waarvoor die premie gebruikt wordt. Dit kan zijn in het verbeteren van de 
productie, maar even goed in een sociaal project op het niveau van de gemeenschap. 

 Fairtrade International werkt momenteel aan een ruime bevraging bij producenten. 

De studie is nog niet beschikbaar, maar de eerste resultaten geven aan dat de kans 

op armoede significant kleiner is in gezinnen waar Fairtrade teelt de belangrijkste 

bron van inkomen is (Fairtrade International, 2016). 

7.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

Aan het fairtrade label is een lastenboek verbonden. Meer info over de specifieke bepalingen 
van dit lastenboek zijn te vinden op https://www.fairtrade.net/standards.html. 

7.6 Voordelen 

 Hogere prijzen, betere oogsten, beter inkomen, minder armoede (zie o.a. van 
Rijsbergen et al.(2016): inkomenseffect minder dan 10% van inkomen (Kenia); 
Chiputwa et al. (2015): fairtrade verhoogt levensstandaard met 30% (Oeganda)). 

 Landbouwers die ondersteund worden via het fair trade label zijn beter georganiseerd 
en geïnformeerd (zie o.a. Fort (2012) (Peru), Jena & Grote (2017) (India)). 

7.7 Nadelen 

 Het duurt een tijdje vooraleer de landbouwers binnen een fairtrade coöperatieve 
georganiseerd zijn en voordeel ondervinden (Fairtrade Belgium, 2017). 

 Het bewustzijn van landbouwers over fairtrade kan beter (zie o.a. Fort (2012) (Peru), 
Jena & Grote (2017) (India)) 
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8. Contractteelt 

Type instrument: Privaat ☒ Niche ☐ GLB ☐ Buiten Vlaanderen ☐ 

Organisator: Privaat ☒ Publiek ☐ Privaat/publiek ☐ 

8.1 Betrokken partijen 

 Landbouwer 

 Aanbieder van het contract, bv. veevoederindustrie, andere landbouwer, 
verwerkingsbedrijf, handelaar, supermarktketen 

 Verenigingen van afnemers 

 Europese Unie (via gemeenschappelijke marktordening voor bepaalde sectoren, bv. 
suiker) 

 Overlegorganen (bv. vzw Coördinatiecommissie Groenten: overleg tussen 
diepvriesindustrie en landbouworganisaties, Ingro is de neutrale partij) 

8.2 Hoe werkt het instrument? 

De producent gaat een contract aan met een van bovenvermelde actoren waardoor koper en 
prijs op voorhand vastliggen. Een andere mogelijkheid is dat dieren voor iemand anders 
verzorgd of opgekweekt worden. In ruil voor een beperking van het prijs- en productierisico 
moet de landbouwer zich onderwerpen aan een hele reeks eisen verbonden aan het contract. 

Type contracten, prijsvorming, kwaliteitsnormering en arbitrage hangen af van de sector. Het 
gebruik van contracten is gangbaar binnen de aardappel- en groentesector en de intensieve 
veehouderij. 

8.3 Inspirerende voorbeelden 

Uit een recente ruime bevraging van het Departement Landbouw en Visserij binnen de 
varkenssector (Deuninck et al., 2017) bleek 25% van de respondenten, uitsluitend 
afmestbedrijven, op contract te produceren. Hiervan sloot 46% een contract af met de 
veevoederindustrie, 40% bij een andere landbouwer en 14% bij een handelaar. Wat 
betreft contracten zijn de mogelijke vormen een loonovereenkomst per dier (57%), een 
loonovereenkomst per dag of maand (20%) en een prijsgarantieovereenkomst (18%). 
Hoewel de sector over het algemeen afkerig staat tegenover contractproductie, gaven de 
contractproducenten zelf aan zeer tevreden te zijn over deze werkwijze. 

Het landbouwrapport 2016 geeft een beeld van de sterke groei van de diepvriesgroente-
industrie in Vlaanderen (van 2005 tot 2015 steeg de productie met 13%). De jaarproductie 
bedraagt 971.000 ton, waarbij de groenten voor twee derde afkomstig zijn uit België en 
voornamelijk aangeleverd worden via contractteelt. 

Omwille van Europese verplichtingen zijn alle telers van hop, tabak, vlas en suiker 
gebonden aan een contract. 
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8.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

 Dit is afhankelijk van de sector en type contract. 

 Voor ontwikkelingslanden spreken Minot en Sawyer (2016) van een toename van het 
inkomen van 25 tot 75%. Deze situatie is zeer onwaarschijnlijk is de Belgische context 
omdat marktwerking en competitie sterker spelen 

 Het belangrijkste voordeel in de context van inkomensvorming is dat contracten 
toelaten om meer zekerheid in te bouwen en dus inkomensvolatiliteit te verminderen. 

8.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

 Er zijn verschillen tussen de sectoren inzake bescherming van de landbouwer, maar 
over het algemeen heeft de aanbieder van het contract een sterke machtspositie t.o.v. 
de landbouwer. 

8.6 Voordelen 

 Deel van productie- en prijsrisico wordt verschoven naar afnemer. 

 Minder druk van toenemende prijsvolatiliteit en kapitaalsbehoefte. 

 De afzet is verzekerd: er wordt dus meer marktgericht geproduceerd. 

 Zekerheid leidt tot betere capaciteitsbenutting en grotere controle over de kwaliteit. 

 Verlaging transactiekosten. 

 Toegang tot nieuwe technologieën, vakkennis. 

 Binnen de varkenssector is er een hoge tevredenheid bij contractproducenten 
(Deuninck et al., 2017). 

8.7 Nadelen 

 Kritiek dat afnemers zouden inspelen op schommelingen in marktprijzen door 
strengere controles. 

 Nood aan eenduidige kwaliteitsnormen, definities en controles. 

 Een te groot aandeel van contractteelt zorgt er voor dat de prijsreferentie van de vrije 
markt een minder correct beeld geeft. De prijsreferentie van de vrije markt wordt vaak 
door marktspelers gebruikt om een idee te hebben van een goede contractprijs. 

8.8 Selectie van de beste literatuur 

 Deuninck J., de Regt E. & Vrints G. (2017) “Wat denkt de varkenshouder? Resultaten 
van een grootschalige bevraging in 2016”. Departement Landbouw en Visserij, Brussel. 
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 Gabriëls, P. & Van Gijseghem, D. (2003) “Productiecontracten in de land- en 
tuinbouw”. Departement Landbouw en Visserij, Brussel 

 Minot, N. & Sawyer, B. (2016) “Contract farming in developing countries: Theory, 
practice, and policy implications”. In: “Innovation for inclusive value-chain 
development: Successes and challenges”. Devaux, A., Torero, M., Donovan, J., Horton, 
D. (Eds.). Chapter 4. Pp. 127-158. Washington, D.C.: International Food Policy Research 
Institute (IFPRI). 

 Peeters, K. (2010) Antwoord op vraag nr. 53 van 7 december 2009 van JOS DE MEYER. 
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9. Community Supported Agriculture 

Type instrument: Privaat ☒ Niche ☐ GLB ☐ Buiten Vlaanderen ☐ 

Organisator: Privaat ☒ Publiek ☐ Privaat/publiek ☐ 

9.1 Betrokken partijen 

 Landbouwer 

 Leden (consumenten)/aandeelhouders 

 Netwerk CSA Vlaanderen 

9.2 Hoe werkt het instrument? 

Bij community supported agriculture (CSA), gemeenschapslandbouw of Pergola-landbouw 
(Nederland) werkt een landbouwer samen met een groep van consumenten die jaarlijks 
lidmaatschapsgeld betalen in ruil voor een wekelijks deel van de oogst (Zwaenepoel & Van 
Gijseghem, 2015). De samenwerking kan variëren van een persoonlijke lening tot meer 
formele vormen, waarbij de coöperatieve (cvba) de meest vergaande vorm van samenwerking 
is. Bij een coöperatieve kopen de leden een echt aandeel in het CSA bedrijf (CSA-netwerk, 
2012). 

Oogsten wordt in sommige CSA’s gedaan door de leden zelf, terwijl in andere CSA’s met 
pakketten gewerkt wordt. De bepaling van het lidmaatschapsgeld kan op verschillende 
manieren gebeuren: op basis van alle kosten (inclusief loonkost), en dat gedeeld door het 
aantal leden; op basis van de prijzen bij collega CSA-boeren uit de omgeving; of op basis van 
de effectieve kost van het geleverde pakket (of bulk) (CSA-netwerk, 2012). Omdat het 
lidmaatschapsgeld vooraf wordt betaald, moet de landbouwer geen lening afsluiten om 
productiekosten te financieren. Ook ligt het risico hierdoor bij een slecht oogstjaar voor een 
groot stuk bij de klant en wordt de producent hierdoor (grotendeels) beschermd. Wel dient 
de landbouwer zeer transparant tewerk te gaan en de boekhouding, teeltplan en prijszetting 
met de leden te bespreken. Binnen een CSA worden risico’s en opbrengsten gedeeld 
(Zwaenepoel & Van Gijseghem, 2015). 

Een belangrijk kenmerk van CSA bedrijven is dat ze streven naar duurzaamheid: economisch, 
door het verminderde risico en een eerlijk loon voor de boer; ecologisch, door te opteren voor 
een biologische of biodynamische teeltmethode; en sociaal door een sterkere band te creëren 
tussen boer en gebruiker (Danckaert & Van Gijseghem, 2012). 

9.3 Inspirerende voorbeelden 

Er zijn momenteel een 40-tal CSA bedrijven actief in Vlaanderen. Een overzicht is te vinden op 
de website van het CSA netwerk (http://www.csa-netwerk.be). Uit onderzoek in 2014 is 
gebleken dat een gemiddeld CSA bedrijf in Vlaanderen 1,61 ha groot is en 155 leden heeft 
(uitgedrukt in volwassenequivalenten, laagste aantal 38 (startend bedrijf) en hoogste 311). 
Voor een zelfoogstaandeel wordt gemiddeld 250 Euro per volwassene per jaar aangerekend 
(minimum 220 en maximum 265 Euro), voor kinderen (6-18 jaar) de leeftijd maal 12 
(Zwaenepoel & Van Gijseghem, 2015). 
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9.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

 In Vlaanderen geven CSA landbouwers aan, loon voor één arbeider uit de 
bedrijfvoering te kunnen halen. Jonge landbouwers halen echter vaak geen 1 500 euro 
netto per maand uit het bedrijf en ook niet alle activiteiten worden in rekening 
gebracht bij het bepalen van het gewenste loon (onderzoek bij 14 landbouwers, 
Maelfeyt, 2014). 

 Uit onderzoek bij 54 CSA landbouwers in Californië is gebleken dat het inkomen 
gehaald uit CSA varieert met het type CSA, de leeftijd van de landbouwer en het aantal 
werkkrachten op het bedrijf. Het specifieke profiel van de CSA landbouwer, als vooral 
ideologisch gedreven, brengt met zich mee dat een goed inkomen behalen vaak niet 
prioritair is en vele landbouwers een lager inkomen behalen dan mogelijk zou zijn 
(Galt, 2013). 

9.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

Indien de CSA landbouwer, die op een kleine oppervlakte teelt, werkt met gepachte gronden 
kan het verlies aan grond het voortbestaan van het bedrijf in het gevaar brengen. De 
bedrijfsvoering verplaatsen naar andere gronden is niet alleen moeilijk wegens de schaarste 
aan landbouwgrond, maar ook omwille van de biologische productiemethode. Overschakelen 
naar een biologische productiemethode op gronden die voordien in gangbaar gebruik waren 
gaat gepaard met een omschakelperiode tot 3 jaar, vooraleer de producten met biologisch 
certificaat (en dus meerprijs) kunnen verkocht worden. Het coöperatieve biogrondfonds De 
Landgenoten, opgericht in 2014, probeert de beschikbaarheid van biologische gronden te 
vergroten ( https://delandgenoten.be/). 

9.6 Voordelen 

 Er is een groeiende interesse bij consumenten voor CSA’s. Vooral de goed 
geïnformeerde, milieubewuste consumenten met een gemiddeld tot hoog inkomen 
hebben behoefte aan voedsel dat op een milieubewuste manier is gekweekt en 
waarvan de oorsprong gekend is (Maelfeyt, 2014). 

 De overheid stimuleert deze vorm van landbouw via het Strategisch Plan Korte Keten 
(2011) maar die steun is heel beperkt. 

 Het risico van de bedrijfsvoering wordt gedeeld met de leden, waardoor het inkomen 
van de boer meer veilig gesteld wordt (Zwaenepoel & Van Gijseghem, 2015). 

 Het inkomen is stabieler dan bij een conventioneel landbouwbedrijf. 

 De investeringskost voor een CSA bedrijf is niet zo hoog als voor een gangbaar bedrijf, 
maar kan toch nog altijd oplopen tot 20 000 Euro (CSA-netwerk, 2012). 
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9.7 Nadelen 

 Vooral jonge bedrijven innen vaak niet genoeg lidgeld om een netto loon van 1 500 
euro per maand te garanderen (Maelfeyt, 2014). 

 De duurzame beschikbaarheid van biologische landbouwgrond beperkt de 
opstartmogelijkheden. 

 Het runnen van een CSA bedrijf is zeer arbeidsintensief, met veel tijd die gespendeerd 
wordt aan leden winnen en activiteiten voor de leden organiseren (Maelfeyt, 2014). 

 Het aantal CSA-bedrijven is sterk gegroeid, vooral in de rand van steden, maar de 
draagkracht voor het potentieel aantal CSA-bedrijven in Vlaanderen zal mogelijk in 
zicht komen bij 100 of 200 bedrijven? 

 Het verloop van klanten kan tot 50% zijn hetgeen ook een bron van onzekerheid is 

9.8 Selectie van de beste literatuur 

 CSA-netwerk (2012) “CSA startersbrochure”. 

 Danckaert S. & Van Gijseghem D. (2012) “Community supported agriculture (CSA) – 

 consumentenparticipatie op een landbouwbedrijf”. Departement Landbouw en 
Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel. 

 Galt, R. E. (2013) “The Moral Economy Is a Double-edged Sword: Explaining Farmers’ 
Earnings and Self-exploitation in Community-Supported Agriculture”. Economic 
Geography 89:4, 341-365. 

 Maelfeyt Y. (2014) “CSA in Vlaanderen: prijsbepaling en vergelijking met conventionele 
landbouw”. Masterproef, Universiteit Gent. 

 Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (2011) “Strategisch Plan Korte Keten”. 
Departement Landbouw en Visserij, Brussel.; 

 Zwaenepoel, E. & Van Gijseghem, D. (2015) “Landbouw in stedelijke omgeving. CSA’s 
en andere initiatieven”. Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en 
Studie, Brussel. 

10. Private prijsinterventie 

Type instrument: Privaat ☒ Niche ☐ GLB ☐ Buiten Vlaanderen ☐ 
Organisator: Privaat ☒ Publiek ☐ Privaat/publiek ☐ 

10.1 Betrokken partijen 

 Landbouwers 

 Verwerkers 

 Distributie 
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10.2 Hoe werkt het instrument? 

Bovenop de marktprijs krijgt de producent een extra vergoeding ofwel betaald door de 
consument in de winkel ofwel door de andere actoren in de keten. Deze vergoeding kan 
tijdelijk (in tijden van crisis) of permanent zijn. Finaliteit is om een de productiekosten te 
vergoeden van de landbouwer of om de volatiliteit van het landbouwinkomen tegen te gaan. 

In België zijn er in het afgelopen decennium twee situaties geweest waar een zeer relevante 
tussenkomst gemaakt is. Een eerste was in 2009 naar aanleiding van een periode van lage 
melkprijzen. De distributie heeft toen na overleg met landbouworganisatie afgesproken om 
per liter consumptiemelk 12 eurocent in een fonds te storten dat nadien gebruikt is om 
rechtstreeks aan de landbouwers in België te geven. Doordat maar een klein deel van de melk 
verkocht wordt als consumptiemelk, kregen melkveehouder minder dan 2 eurocent per liter 
geproduceerde melk. Een gelijkaardige situatie heeft zich herhaald in 2015-2016 voor de melk-
en varkenssector. 

10.3 Inspirerende voorbeelden 

 Toeslag voor melk gedurende 6 maanden voor melk in 2009 

 Toeslag voor melk en varkensvlees in 2016 gebaseerd op ketenoverleg 

 C’est qui le patron? - https://lamarqueduconsommateur.com/ 

 Biodia: eerlijke prijs biomelk? - http://www.biodia.be/?page_id=28 

 http://www.vilt.be/kris-geeraert-danone-en-johan-hillen-melkveehouder-en-po-
voorzitter---danone-vangt-de-melkprijsvolatiliteit-op-voor-zijn-leveranciers 

10.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

 OF Rechtstreekse verhoging per eenheid output 

 OF eenmalig toeslag (in tijden van crisis) 

10.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

Bepaalde initiatieven leggen bijkomende voorwaarden of een lastenboek op. 

10.6 Voordelen 

 Onmiddellijke verhoging van de prijs 

 Prijs in relatie met  productiekosten 

 De volatiliteit vermindert 

 De kost kan doorgerekend worden naar de consumptie dus is er geen belasting van 
het overheidsbudget 

10.7 Nadelen 

 Soms slechts een tijdelijk instrument of éénmalige toeslag 

 Soms wijziging in productieproces nodig 

 Afspraken rond beperking van aanbod kan botsen op regels rond mededinging als het 
doel is de prijs te verhogen. Als het doel kosten te beperken is, dan kan het wel. 

 De voorbeelden van de ketentoeslag in 2009 en 2016 zijn interessant, internationaal 
eerder uniek maar ze hebben ook belangrijke beperkingen 
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o De toeslag betaald door de distributie aan de landbouw zou kunnen 
doorgerekend zijn aan de consument 

o Als die toeslag doorgerekend is en als dit het resultaat is van overleg dan kan 
de mededingsautoriteit daar negatief over oordelen 

o Als de toeslag doorgerekend wordt naar de consument dan geeft die een slecht 
prijssignaal naar consument. In tijden van overschot wordt een product dan 
minder goedkoop terwijl het goedkoper zou moeten worden om consumptie 
te stimuleren. Gezien de vraag naar basisvoedingsproducten eerder 
prijsinelastisch is, is dit nadeel beperkt. 

o De toeslag werd berekend op verse consumptie in België terwijl een groot deel 
van productie verwerkt en/of geëxporteerd wordt 

o In de voorbeelden is de toeslag telkens ad hoc onderhandeld, er is dus nog geen 
systematisch oplossing of een vast kader waarbinnen gewerkt kan worden 

10.8 Selectie van de beste literatuur 

 https://lamarqueduconsommateur.com/comment-ca-marche/ 

 http://www.vilt.be/kris-geeraert-danone-en-johan-hillen-melkveehouder-en-po-
voorzitter---danone-vangt-de-melkprijsvolatiliteit-op-voor-zijn-leveranciers 

11. Afzet coöperaties/ producenten organisatie / interbranche-
organisatie 

Type instrument: Privaat ☒ Niche ☐ GLB x Buiten Vlaanderen ☐ 
Organisator: Privaat ☒ Publiek ☐ Privaat/publiek ☐ 

11.1 Betrokken partijen 

 Landbouwers 

 Coöperaties 

11.2 Hoe werkt het instrument? 

Landbouwers groeperen zich in een coöperatie. Naast het aanbieden van diensten (promotie, 
onderzoek) aan de leden en de gezamenlijke verkoop/logistiek, kunnen coöperaties met een 
voldoende groot marktaandeel, een betere prijs verkrijgen en het risico en de volatiliteit voor 
de producenten verlagen, door bijvoorbeeld het spreiden van risico op niet betaling door 
afnemer, mogelijkheid om producten uit de markt te nemen, mogelijkheden voor 
crisismanagement en verzekeringen. 

Coöperaties zijn niet altijd een instrument op zich om een hoger inkomen te halen maar de 
organisatievorm leent er zich wel soms toe om ook gemakkelijker andere instrumenten toe te 
passen. Eerder zijn al productdifferentiatie/labels aangehaald en private prijsinterventie. Een 
coöperatie kan A-merken ontwikkelen waarvan de winsten terugvloeien naar de landbouwer. 

In sommige gevallen is het regionaal ledenaantal van een afzetcoöperatie voldoende groot 
om ook de inputmarkt te beïnvloeden. Men zou bijvoorbeeld de beslissing van Friesland-
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Campina in Nederland om zijn producenten te stimuleren om minder melk te leveren in die 
context kunnen zien. De coöperatie Friesland-Campina kan met die beslissing de prijs van de 
melk nauwelijks beïnvloeden omdat het aandeel van deze grote coöperatie toch nog te klein 
is in de totale wereldwijde productie. Anderzijds hebben de leden van FrieslandCampina wel 
een aanzienlijk aandeel in de lokale inputmarkten: land, ruwvoeder, mestafzet. Het zou voor 
alle leden samen interessant kunnen zijn om de druk van de inputmarkt te verlichten 
waardoor de kosten zouden kunnen dalen. Dit is niet het eerste doel van de coöperatie maar 
kan in sommige gevallen een bijdrage aan het inkomen leveren. 

Er is een grote variatie in schaal van coöperaties. Veel coöperaties zijn kleinschalig gestart 
maar zijn na golven van fusies multinationale ondernemingen geworden. Grotere coöperaties 
hebben het voordeel van meer gebruik te kunnen maken van kostenverlaging bij een grotere 
schaal. Het nadeel is dat de betrokkenheid van de leden vermindert waardoor het moeilijk is 
om de belangen van alle leden even veel te blijven behartigen. De structuur en 
beslissingsproces worden ook moeilijker bij grotere coöperaties. 

Producentenorganisaties spelen een gelijkaardige rol als de coöperaties. Ze kunnen de positie 
van de producenten versterken binnen de keten en een aantal diensten aan hun leden 
leveren. Producentenorganisaties kunnen maar moeten niet als coöperatie georganiseerd 
zijn. 

Interbranche-organisaties omvatten ook spelers verder in de keten. Het doel is overleg en 
afstemming in de keten te verbeteren om op die manier kosten te verlagen en indirect het 
inkomen van landbouwers te verhogen. 

11.3 Inspirerende voorbeelden 

 Milcobel 

 Belorta 

 Biomelk.be 

 Ingro/ BND: producentenorganisaties van industriegroententelers 

11.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

Coöperaties kunnen de productprijs van zowel de leden als de niet-leden beïnvloeden. Indien 
het marktaandeel hoog genoeg is en de verwerking verloopt efficiënt dan kan de coöperatie 
prijszetter worden in een regio. De andere afnemers moeten volgen waardoor het algemene 
prijsniveau stijgt. Een econometrische studie van Bijman et al. (2012) toont dat hoe hoger het 
marktaandeel van de coöperaties in een regio, hoe beter de productprijs (ook voor niet leden). 
Er is een prijsstijging van 2,5 – 4,5 euro/100 kg standaard melk voor regio’s waar het 
marktaandeel van de coöperaties hoger dan 50% is. Vreemd genoeg toont deze studie een 
nog groter prijseffect in regio’s met een marktaandeel voor coöperaties tussen de 20% en 
50%. Deze cijfers geven een gemiddelde impact voor de coöperaties actief in de melksector. 
Er is een grote variatie en geen garantie dat bij andere sectoren een gelijkaardig resultaat 
bekomen wordt. Een coöperatie die niet efficiënt werkt en prijszetter is in een regio omwille 
van haar marktaandeel zou in theorie ook de prijs kunnen doen dalen ten opzichte van een 
situatie met een competitieve markt met efficiënte verwerkers. 
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De studie van Bijman et al. (2012) toont trouwens ook aan dat de gemiddelde prijs voor niet-
leden hoger is dan voor leden van coöperaties in de regio’s waar het marktaandeel van de 
coöperaties voldoende groot is om een impact te hebben op de prijs. 

Er zijn geen dergelijke studies over de impact van producentenorganisaties. 

11.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

Afhankelijk van het type coöperatie. Er moet wel tijd vrijgemaakt worden voor het bestuur 
van de coöperatie. 

11.6 Voordelen 

 Afnameplicht van coöperatie 

 Schaalvoordelen 

 Interventiemogelijkheid 

 Diensten: verzekering, promotie 

 Verlagen van transactiekosten 

 Eventueel ristorno 

11.7 Nadelen 

 De belangen van de groep kunnen tegenstrijdig zijn ten opzichte van die van 
individuele landbouwers 

 Investeringen in de coöperatieve 

 Vaak weinig diversiteit in leden 

 (gepercipieerde) hoge heffingen, retributies, afhoudingen, etc. 

 Prijseffect neemt niet toe bij een marktaandeel boven 50% 

11.8 Selectie van de beste literatuur 

 Bijman et al. (2012) Support for Farmers’ cooperatives 
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-
studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf 

 Lambrechts G. (2013). Coöperaties en producentenorganisaties: Een doorlichting 
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12. Directe verkoop 

Type instrument: Privaat ☒ Niche x GLB x Buiten Vlaanderen ☐ 
Organisator: Privaat ☒ Publiek ☐ Privaat/publiek ☐ 

12.1 Betrokken partijen 

 Landbouwers 

 Coöperaties 

12.2 Hoe werkt het instrument? 

Een deel van de productie wordt rechtstreeks aan de consument verkocht, ofwel via 
thuisverkoop, op boerenmarkten, voedselteams, groentepakketten,… Op die manier is de 
consumentenprijs rechtstreeks voor de boer en wordt die niet verdeeld over de andere 
actoren van de keten (verwerkers, distributie en Retail) zoals in de reguliere afzet.  

12.3 Inspirerende voorbeelden 

 https://www.rechtvanbijdeboer.be/ 

12.4 Hoe beïnvloedt het instrument het inkomen? 

Door de marketing zelf in handen te nemen kan een hogere deel van de totale marge voor de 
landbouwer behouden blijven. Er is dus een hogere productprijs maar het gaat ook vaak 
gepaard met stijgende kosten (personeel, infrastructuur,..). 

Er is geen consensus in literatuur: van een negatieve impact tot een positieve impact (1,5 -
2%stijging), afhankelijk van het verkoopkanaal en van de specifieke situatie van de 
landbouwer. 

In België kan er, opnieuw afhankelijk van de situatie, ook een fiscaal voordeel zijn. 
Landbouwers met een klein aandeel directe verkoop kunnen toch nog belast worden op basis 
van een forfaitair stelsel. Als ze er dus in slagen om een winst te halen uit dat kleine aandeel 
directe verkoop dan worden ze er ook niet op belast. 

12.5 Effect op het bedrijfsmanagement? 

De keuze voor directe verkoop zit meestal geïntegreerd in de gehele keuze van het 
bedrijfsmanagement. Een landbouwbedrijf met voldoende arbeid maar met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden voor land zal bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen kiezen voor 
directe verkoop omdat dit een mogelijkheid biedt om omzet en inkomen te verhogen met 
extra arbeid zonder extra land. 

12.6 Voordelen 

 Hogere productprijs 

 Levensvatbaardere jonge bedrijven 
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12.7 Nadelen 

 Vraagt aangepaste management skills 

 De complexiteit van het bedrijf is doorgaans een stuk groter 

 Niet even makkelijk toepasbaar in elke sector 

 Kosten voor verwerking, de boekhouding is complexer dus de kostprijs is moeilijker te 
bepalen 

12.8 Selectie van de beste literatuur 

 Park, Timothy, Ashok K. Mishra, and Shawn J. Wozniak. (2014) "Do farm operators 
benefit from direct to consumer marketing strategies?." Agricultural Economics 45(2) 
213-224. 

 Low, S.A., Adalja, A., Beaulieu, E., Key, N., Martinez, S., Melton, A., Perez, A., Ralston, 
K., Stewart, H., Suttles, A., Vogel, S. and Jablonski, B.B.R. (2015). Trends in U.S. Local 
and Regional Food Systems, AP068, U.S. Department of Agriculture, Economic 
Research Service. 

 3Detre, J. D., Mark, T. B., Mishra, A. K., & Adhikari, A. (2011). Linkage between direct 
marketing and farm income: a double‐hurdle approach. Agribusiness, 27(1), 19-33. 

 4Uematsu, H., & Mishra, A. K. (2011). Use of direct marketing strategies by farmers 
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Review, 40(1), 1. 
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